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2011. október 27.

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

JEGYZŐKÖNYV
Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. október 13-án megtartott ülésén, a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.).
Az ülés kezdetének időpontja: 900 óra
Jelen vannak:
Révész Máriusz bizottsági elnök,
Dr. Csicsay Claudius Iván, Gál Judit, Szabóné Gerzson Sarolta, Varga István, a bizottság
képviselő tagjai,
Tokody Marcell Gergely, Dr. Pluzsik Andrásné, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, Vizi Tibor, a
bizottság nem képviselő tagjai

Távolmaradását előre jelezte:

Távolmaradás oka:

Beliczay Sándor, a bizottság nem képviselő tagja

külföldön tartózkodás

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Radványi Gábor
Weeber Tibor
Dr. Szabó Krisztián
Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett
Némethné Karbulák Erzsébet
Csesznokné Könnye Erzsébet
Jogáné Szabados Henrietta
Horváthné Dr. Tóth Enikő
Dr. Egervári Éva
Nagy István
Herbai Csilla

alpolgármester
alpolgármester
jegyző
Humán Iroda részéről
Humán Iroda részéről
Humán Iroda részéről
Humán Iroda részéről
Polgármesteri Kabinet részéről
Jogi Csoport részéről
Kőbányai Sportközpont részéről
Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről

Meghívottak:
Zsemlye Istvánné

Gesztenye Óvoda

Antalics Hajnalka
Jandó Ágnes
Bódiné Gazdik Anikó
Nagy Krisztina
Mihalik Andrásné
Kuhn András
Herczeg Katalin
Benkóné Turcsányi Ildikó
Sós Zsuzsanna
Kissné Varga Noémi
Pap János
Ujvári Lászlóné
Öcsi Gábor

Hárslevelű Óvoda
Kőbányai Diákönkormányzat
Kőbányai Diákönkormányzat
Kőrösi Csoma Kulturális Központ
Kőbányai Szent László Plébánia
Fekete István Általános Iskola
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató
Központ
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató
Központ
Janikovszky Általános Iskola
Janikovszky Általános Iskola
Kőbányáért Egyesület
Kőbányáért Egyesület
Kőbányai Sport Club

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a
jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint
fogadja el napirendjét:
1. Előterjesztés a Képviselő-testület részére a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú
tanulmányi ösztöndíjról
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző
2. Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Tutta Forza Zenekar számára a Muzsikáló
Kőbánya Egyesületen keresztül, megállapodásban rögzített módon történő támogatás
biztosításáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
3. Előterjesztés a Képviselő-testület részére a tehetséges kőbányai fiatalokat támogató
alapítvány székhelyének bejegyzéséről és 2012. évi támogatásáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
4. Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány
kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága tagjainak változásáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
5. Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kerületi ifjúsági szervezetek és
diákönkormányzatok támogatásáról, a diákönkormányzatok tevékenységéről, valamint
a Kőbányai Diákönkormányzat beszámolójáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
6. Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a nyári napközis táborok
beszámolóiról
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
7. Előterjesztés a kőbányai sportszervezetek sportcélú támogatásának 2011. második
félévi pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
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8. Előterjesztés a kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat
nemzetközi szinten képviselő gyermekek sporttevékenysége 2011. második félévi
támogatásának pályázat elbírálásról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
9. A kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi
szinten képviselő gyermekek sporttevékenysége 2011. második félévi támogatásának
pályázati kiírása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
10. Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatok a 2011. július 1-től 2011.
december 31-ig terjedő időszakban szervezett programjaira és működési költségeik
támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
11. Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai nevelési-oktatási
intézményekben a 2010/2011. nevelési-oktatási évről, és a 2011/2012. nevelésioktatási év indításáról szóló tájékoztatóról
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
12. Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2011/2012. tanévre vonatkozó álláshelyek
és óraszámok jóváhagyásáról
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
13. Előterjesztés a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ balatonlellei erdei
iskola és óvodai programjának infrastrukturális fejlesztésének támogatásához a
KEOP-3.3.0/09-11 c. pályázat által
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
14. Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az óvodák zárva
tartásának elveiről
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
15. Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális,
Oktatási és Sport Bizottság részére az ÖMIP mérési rendszer átdolgozásának
határidejéről
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
16. Előterjesztés a Képviselő-testület részére Szomjas György: Kopaszkutya kettő című
film támogatásáról szóló előterjesztéshez
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
17. Tájékoztató a látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
18. Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti tagintézményének további hasznosításáról
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
19. Előterjesztés
a
Képviselő-testület
részére
megszüntetéséről és pénzügyi fedezet biztosításáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

közalkalmazotti

jogviszony
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1. napirendi pont:
Előterjesztés a Képviselő-testület részére a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú
tanulmányi ösztöndíjról
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Elnök: Javasolja, hogy az 1. §-ban a hangsúly a szociálisan hátrányos helyzetre kerüljön,
valamint kéri, hogy a 8. § (1) bekezdésében pontos dátum kerüljön meghatározásra a
pályázatok benyújtási határidejeként.
Dr. Szabó Krisztián: Egyetért a módosító javaslatokkal, és előterjesztőként támogatja azokat.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az „Előterjesztés a
Képviselő-testület részére a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról”
szóló 15. számú előterjesztés 1. mellékletében foglalt rendelettervezethez az alábbi módosító
javaslatokat nyújtja be:
1. A rendelettervezet 1. §-ában a
„[tanulmányi eredményét javító vagy azt megtartó, szociálisan hátrányos
helyzetben lévő gyermekek]” szövegrész helyébe a
„szociálisan hátrányos helyzetben lévő, a tanulmányi eredményét javító vagy azt
megtartó” szöveg lép.
2. A rendelettervezet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A pályázat az első félévben január utolsó munkanapjáig, a második félévben
június utolsó munkanapjáig nyújtható be.”.
3. A rendelettervezet 8. § (2) bekezdésében az „[augusztus 31]” szövegrész helyébe a
„szeptember 15” szöveg lép. (15/1. módosító javaslat)
Elnök: Kéri a bizottságot, hogy hozza meg döntését az előterjesztésben foglalt
rendelettervezetről, az előző döntésének figyelembevételével.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbánya számít
Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról” szóló 15. számú előterjesztés 1. mellékletében
foglalt rendelettervezetet a módosítással együtt támogatja.
Varga István elhagyja az üléstermet.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes.
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2. napirendi pont:
Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Tutta Forza Zenekar számára a Muzsikáló
Kőbánya Egyesületen keresztül, megállapodásban rögzített módon történő támogatás
biztosításáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a 18. számú előterjesztésben foglalt
döntési javaslat támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a „Tutta Forza
Zenekar számára a Muzsikáló Kőbánya Egyesületen keresztül, megállapodásban rögzített
módon történő támogatás biztosításáról” szóló 18. számú előterjesztést támogatja.

3. napirendi pont:
Előterjesztés a Képviselő-testület részére a tehetséges kőbányai fiatalokat támogató
alapítvány székhelyének bejegyzéséről és 2012. évi támogatásáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Herczeg Katalin: Elmondja, hogy létrehozásra került a helyi Tehetségsegítő Tanács.
Elnök: Nem tartja szerencsésnek azt, hogy az alapítványban 3 olyan képviselő is
tevékenykedik, akik azonos párthoz tartoznak. Ezért kéri, hogy a Bizottság ajánlja fel a többi
párt képviselőjének is a csatlakozás lehetőségét.
Varga István megérkezett az ülésterembe.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 16. számú
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a „Tehetséges
kőbányai fiatalokat támogató alapítvány székhelyének bejegyzéséről és 2012. évi
támogatásáról” szóló 16. számú előterjesztést támogatja.
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4. napirendi pont:
Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány
kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága tagjainak változásáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Radványi Gábor: Elmondja, hogy a Közalapítvány kuratóriumi tagságáról korábban már
megtörtént a szavazás, de jelenleg a Kuratórium működésképtelen. Ezért a Közalapítvány
Kuratóriumát rendezni kell. A Felügyelő Bizottságból vissza kell hívni Láng Ferencet és
Pataki Józsefet. Kéri a pártok tagjait, hogy tegyék meg javaslataikat.
Szóbeli javaslatot tesz:
Dr. Csicsay Claudius Iván: Megfelelőbbnek tartotta volna, ha a frakcióvezetői értekezleten
került volna egyeztetésre a tagok megválasztása, de Tóth Andrást javasolja kuratóriumi
tagnak. (27/1. módosító javaslat)
Vermes Zoltán: Lapos Pétert javasolja a Felügyelő Bizottság tagjának. (27/2. módosító
javaslat)
Elnök: Felkéri Radványi Gábor alpolgármestert, hogy még egyszer ismertesse a kuratóriumi
tagok névsorát Tóth Andrással és Lapos Péterrel kiegészítve.
Radványi Gábor: Ismerteti a tagok névsorát.
Kuratóriumi tagok: (27/3. módosító javaslat)
- elnök:Pokó Gábor
- tagok: Tóth András, Hajas Pál, Gardi József, Bankó Pál.
Felügyelő Bizottság tagjai: (27/4. módosító javaslat)
- visszahívásra kerülnek: Láng Ferenc és Pataki József tagok
- elnök: Agócs Zsolt
- tagok: dr. Fejér Tibor és Lapos Péter.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 27. számú
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbánya
Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága tagjainak változásáról”
szóló 27. számú előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozattervezetet a 27/1., 27/2., 27/3.
és 27/4. módosító javaslatokkal támogatja.
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5. napirendi pont:
Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kerületi ifjúsági szervezetek és
diákönkormányzatok támogatásáról, a diákönkormányzatok tevékenységéről, valamint
a Kőbányai Diákönkormányzat beszámolójáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, döntsön a Bizottság a 17. számú előterjesztésben foglalt
tájékoztató elfogadásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntéshozatal nélkül tudomásul veszi a „Kerületi
ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáról, a diákönkormányzatok
tevékenységéről, valamint a Kőbányai Diákönkormányzat beszámolójáról” szóló, 17. számú
előterjesztésben foglalt tájékoztatót.

6. napirendi pont:
Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a nyári napközis táborok
beszámolóiról

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
A napirenddel kapcsolatban felszólal:
Elnök: Kéri, hogy az előterjesztésben szereplő táblázatot a készítője magyarázza el. Felvetése
szerint a táblázatban rossz számadatok szerepelnek.
A nyári napközis táborok szervezői, valamint a helyet biztosító iskolák képviselői beszámolnak
a táborok programjairól, valamint azoknak sikerességéről.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 25. számú
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntéshozatal nélkül tudomásul veszi „A nyári
napközis táborok beszámolóiról” szóló, 25. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót.
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7. napirendi pont:
Előterjesztés a kőbányai sportszervezetek sportcélú támogatásának 2011. második félévi
pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Elnök: Elmondja, hogy sajnos nem lehet tudni, hogy az egyes egyesületek utánpótláskorú
versenyzői közül hányan vannak azok, akik kőbányai lakosok, illetve nagyon sok olyan
egyesület van Kőbányán, amelyeknek ugyan a székhelye a kerületben van, de nagyon kevés
kőbányai gyermeket foglalkoztatnak. Kéri, hogy a következő pályázati kiírásban pontosan
kerüljön megjelölésre az, hogy az egyes sportszervezetek mennyi kőbányai gyereket
foglalkoztatnak, vagy mennyien járnak kőbányai iskolákba.
Elnök: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 10. számú előterjesztésben foglalt
határozati javaslat támogatásáról.
635/2011. (X. 13.) KOS határozat
a kőbányai sportszervezetek sportcélú támogatásának 2011. második félévi pályázat
elbírálásáról
10 igen, egyhangú szavazattal
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által a kőbányai sportszervezetek 2011.
második félévi sportcélú támogatására kiírt pályázatra szánt összeget a Bizottság az
alábbi táblázatban feltüntetett módon osztja fel:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szervezet/ tagszervezet neve
Honvéd Zrínyi SE
1101 Bp. Hungária krt. 9-11.
Rév és Társai SC
1101 Bp. Kőbányai út 49.
Biofit SE
1102 Bp. Állomás u. 4. fsz. 3.
Hungária Viktória Femina SC
1102 Bp. Állomás u. 21.
K.F.K. SE
1108 Bp. Újhegyi sétány 10.
B.R.S.C. Rákosmenti SC
1106 Bp. Dömsödi u. 7/B.
White Sharks Hockey Club
1108 Bp. Dombtető u. 12.
Merkapt Maraton Team SE
1106 Bp. Maglódi út 12/B.

Kért
támogatás
(Ft)
300 000

Javasolt
támogatás Megjegyzés
(Ft)
200 000

300 000

---

250 000

200 000

150 000

150 000

300 000

250 000

160 000

100 000

300 000

200 000

300 000

300 000

1 példány
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Pest-Budai Testedző Egylet
1106 Bp. Hárslevelű u. 25.
László Sport Club
1102 Bp. Állomás u. 21.
Sasok SE
1108 Bp. Tavas u. 1. C/A VIII./78.
Szabó Kuksi SE
1104 Bp. Bodza u. 16.
KŐÉR SE
1103 Bp. Kőér u. 1/a.
Barcza Gedeon Sport Club
1106 Bp. Hárslevelű u. 12.
Aqua Szinkronúszó SE
1108 Bp. Bánya u. 2.
Nova SE
1105 Bp. Bolgár u. 18.
Marcipán Tánc és Fitnesz SE
1103 Bp. Gutor tér 8.
Kőbányai Sirály Tájfutó SE
1103 Bp. Petrőczy u. 36./A.
Para-fitt SE
1105 Bp. Harmat köz 4./B.
Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE
1104 Bp. Harmat u. 186.
Sportliget SE
1104 Bp. Sörgyár u. 21-25.
Szent László Gimnázium DSE
1102 Bp. Kőrösi Csoma út 28-34.
Újhegy-Sibrik DSE
1108 Bp. Újhegyi sétány 1-3.
Zrínyi 2001. DSE
1108 Bp. Mádi u. 173.
Túri DSE
1106 Bp. Keresztúri út 7-9.
Testnevelő Tanárok Kőbányai
Egyesülete
1105 Bp. Ihász u. 24.
Lombik TSE
Összesen:

Határidő:
Feladatkörében érintett:

300 000

100 000

150 000

150 000

300 000

250 000

200 000

150 000

200 000

120 000

300 000

300 000

120 000

120 000

200 000

200 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000

300 000

200 000

180 000

180 000

250 000

150 000

200 000

150 000

250 000

150 000

250 000

150 000

80 000

80 000

100 000

100 000

6 340 000

4 750 000

később
adta le

azonnal
a
kerületfejlesztési
és
külkapcsolati
szakterületért felelős alpolgármester
a Oktatási, Kulturális és Civil Csoport
vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
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8. napirendi pont:
Előterjesztés a kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat
nemzetközi szinten képviselő gyermekek sporttevékenysége 2011. második félévi
támogatásának pályázat elbírálásról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, a Bizottság döntsön a 22. számú előterjesztés 1.
mellékletében foglalt határozati javaslat elfogadásáról.
636/2011. (X. 13.) KOS határozat
a kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi
szinten képviselő gyermekek sporttevékenysége 2011. második félévi támogatásának
pályázat elbírálásról
10 igen, egyhangú szavazattal
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által a kőbányai hátrányos helyzetű
gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek
sporttevékenységének 2011. második félévi támogatására kiírt pályázatra elkülönített
összeget a Bizottság az alábbi táblázatban feltüntetett módon osztja fel a pályázatok
között:
Sorszám

Szervezet/tagszervezet neve

1.
2.

Sportliget SE 1104 Bp. Sörgyár út 21-25.
Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE 1108 Bp.
Harmat u. 186.
Kőbányai Csodafa Óvoda 1108 Bp.
Újhegyi út 17-19.
Kőbányai Csodafa Óvoda 1108 Bp.
Újhegyi út 17-19.
Főnix-Bánya-Üllői DSE 1105 Bp. Bánya u.
32.
Kőbánya Sport Club 1105 Bp. Ihász u. 24.
Törekvés Se
Összesen:

3.
4.
5.
6.
7.

Határidő:
Feladatkörében érintett:

Kért
támogatás (Ft)
320 000
300 000

Megítélt
támogatás (Ft)
320 000
300 000

105 600

105 600

26 400

26 400

93 000

---

408 000
225 000
1 478 000

408 000
225 000
1 385 000

azonnal
a kerületfejlesztésért és külkapcsolatokért
felelős alpolgármester
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport
vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
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9. napirendi pont:
A kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi
szinten képviselő gyermekek sporttevékenysége 2011. második félévi támogatásának
pályázati kiírása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
Szóbeli módosító javaslatot tesz:
Elnök: „A kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi
szinten képviselő gyermekek sporttevékenysége 2011. második félévi támogatásának
pályázati kiírásáról” szóló 21. számú előterjesztés 1. mellékletében foglalt pályázattervezet 2.
pontja az alábbiak szerint módosuljon:
1. Az „[egyesületek nyújthatnak be, akik a 2011. szeptember 19. kiírt pályázaton
nem vettek rész]” szövegrész helyébe az „egyesületek nyújthatnak be, olyan
hátrányos helyzetű, kőbányai gyerekekre, akik az előző – 2011. szeptember 19. kiírt –
pályázaton nem részesültek támogatásban” szöveg lépjen. (21/1. módosító javaslat)
Elnök: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 21. számú előterjesztésben foglalt
határozati javaslatról, az előző módosítás figyelembevételével.
637/2011. (X. 13.) KOS határozat
A kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi
szinten képviselő gyermekek sporttevékenysége 2011. második félévi támogatásának
pályázati kiírásáról
10 igen, egyhangú szavazattal
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság pályázatot ír ki a kőbányai hátrányos helyzetű
gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek
sporttevékenységének támogatására az előterjesztésben szereplő határozattervezetnek a
24/1. módosító javaslattal kiegészített, 1. melléklete szerinti tartalommal.
2011. október 13.
Határidő:
Feladatkörében érintett:
a
kerületfejlesztési
és
külkapcsolati
szakterületért felelős alpolgármester
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport
vezetője
10. napirendi pont:
Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatok a 2011. július 1-től 2011. december
31-ig terjedő időszakban szervezett programjaira és működési költségeik támogatására
kiírt pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
Dr. Pluzsik Andrásné elhagyja az üléstermet.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes.

A napirenddel kapcsolatban felszólal:
Lakatos Béla: Érdeklődik, hogy járnak-e és ha igen, akkor hányan a Kőbányai Rajkó Zenekar
foglalkozásaira?
Jógáné Szabados Henrietta: Tájékoztatásként elmondja, hogy beindultak a különböző
hangszeres foglalkozások is (gitár, nagybőgő, hegedű, brácsa, cimbalom), amelyeken sok
gyermek vesz részt délutánonként.
Elnök: Kéri, hogy a következő ülésre készüljön egy tájékoztató arról, hogy milyen
foglalkozásokat tart a Kőbányai Rajkó Zenekar és milyen létszámban vannak jelen diákok az
órán.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a
30. számú előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozati javaslatról.
638/2011. (X. 13.) KOS határozat
a települési kisebbségi önkormányzatok a 2011. július 1-től 2011. december 31-ig terjedő
időszakban szervezett programjaira és működési költségeik támogatására kiírt pályázat
elbírálásáról
8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
1. A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat részére a kőbányai települési
kisebbségi önkormányzatok 2011. július 1-jétől 2011. december 31-éig terjedő
időszak programjaira és működési költségek támogatására kiírt pályázatára a
Bolgár gyerek és mesenap a X. kerületben Mikulás alkalmából rendezvény
költségeihez bruttó 80 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság tartalékkerete
terhére.
2. A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a „kőbányai települési
kisebbségi önkormányzatok 2011. július 1-jétől - 2011. december 31-éig terjedő
időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt pályázatára a
Mikulás és karácsony megrendezése, a Kőbányai Rajkó Zenekar oktatóinak
költségeihez, valamint működési költségeihez összesen 340 000 Ft összegű támogatást
biztosít a bizottság tartalékkerete terhére.
3. A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat részére a „kőbányai települési
kisebbségi önkormányzatok 2011. július 1-jétől - 2011. december 31-éig terjedő
időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt pályázatára a
Mikulás és karácsony megrendezése, a Görög Nemzeti ünnep megrendezése,
valamint működési költségeihez bruttó 230 000 Ft összegű támogatást biztosít a
bizottság tartalékkerete terhére.
4. A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat részére a „kőbányai települési
kisebbségi önkormányzatok 2011. július 1-jétől-2011. december 31-éig terjedő
időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt pályázatára az
12

Őszi Horvát Hagyományőrző Est, a Kisebbségek Napja megrendezése, valamint
működési költségeihez bruttó 210 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság
tartalékkerete terhére.
5. A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat részére a „kőbányai települési
kisebbségi önkormányzatok 2011. július 1-jétől - 2011. december 31-éig terjedő
időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt pályázatára a
Lengyel Függetlenség Napja, a Kisebbségek Napja, valamint működési költségeihez
bruttó 160 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság tartalékkerete terhére.
6. A Kőbányai Német Önkormányzat részére a „kőbányai települési kisebbségi
önkormányzatok 2011. július 1-jétől - 2011. december 31-éig terjedő időszak
programjaira és működési költségek támogatására” kiírt pályázatára a Német
Hagyományőrző Nyelvi Klub, a Kisebbségek Napja, valamint működési költségeihez
bruttó 160 000 Ft összegű támogatást biztosít a bizottság tartalékkerete terhére.
7. A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat részére a „kőbányai települési
kisebbségi önkormányzatok 2011. július 1-jétől - 2011. december 31-éig terjedő
időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt pályázatára az
Örmény Hagyományőrző Kőfestő Szakkör, az Örmény Függetlenség Napja, Mikulás
és Kisebbségek Napja megrendezése, valamint működési költségeihez bruttó 150 000
Ft összegű támogatást biztosít a bizottság tartalékkerete terhére.
8. A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat részére a „kőbányai
települési kisebbségi önkormányzatok 2011. július 1-jétől - 2011. december 31-éig
terjedő időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt
pályázatára a hitéleti program folytatása, a Román Hagyományőrző Kulturális Est,
valamint működési költségeihez bruttó 90 000 Ft összegű támogatást biztosít a
bizottság tartalékkerete terhére.
9. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat részére a „kőbányai települési
kisebbségi önkormányzatok 2011. július 1-jétől - 2011. december 31-éig terjedő
időszak programjaira és működési költségek támogatására” kiírt pályázatára a
ruszin ifjúsági festők kiállítása és működési költségeihez bruttó 80 000 Ft összegű
támogatást biztosít a bizottság tartalékkerete terhére.
10. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 13-án benyújtott
pályázatát elutasítja.
Határidő:
Feladatkörében érintett:

azonnal
a kerületfejlesztési és külkapcsolati
szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport
vezetője

Dr. Pluzsik Andrásné megérkezett az ülésterembe.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes.
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11. napirendi pont:
Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a
2010/2011. nevelési-oktatási évről, és a 2011/2012. nevelési-oktatási év indításáról szóló
tájékoztatóról
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Elnök: A tájékoztatóból hiányzik a lényeg, vagyis az oktatási munka színvonalának az
értékelése, amit összehasonlító adatok alapján is indokolt lenne elvégezni. Kéri, hogy
decemberre készüljön egy ilyen anyag.
Gál Judit: Elmondja, hogy az OKÉV eredményei minden évben felkerülnek az
önkormányzatok honlapjára, ezáltal az így közölt adatok mindenki rendelkezésére állnak,
hogy össze lehessen hasonlítani az iskolák eredményeit.
Dr. Pluzsik Andrásné: Véleménye szerint a Pedagógiai Szolgáltató Központot lehetne
felkérni, hogy készítse el az eredmények értékelését.
Tokody Marcell Gergely: Egyetért a Pedagógiai Szolgáltató Központ felkérésével.
Szabóné Gerzson Sarolta: Fontosnak tartja, hogy a Bizottság lássa azt, hogy mennyire
fejlődött egy év leforgása alatt a kerületben az oktatás.
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett: A vonatkozó jogszabályi előírások alapján meg kell
különböztetni a tanügyi igazgatást és a szakmai beszámolót, tehát az oktatási munka
értékelését. Ez az anyag az előbbi keretébe tartozik. A Hivatalnak nincs hatásköre az oktatási
munka értékelésére, ez a szakmai szervezetek feladata.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a
26. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatóról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tudomásul veszi a 28. számú, a „Kőbányai nevelésioktatási intézményekben a 2010/2011. nevelési-oktatási évről, és a 2011/2012. nevelésioktatási év indításáról” szóló tájékoztatót.
12. napirendi pont:
Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2011/2012. tanévre vonatkozó álláshelyek és
óraszámok jóváhagyásáról
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 26.
számú előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással a „2011/2012.
tanévre vonatkozó álláshelyek és óraszámok jóváhagyásáról” szóló 26. számú előterjesztés 1.
mellékletében foglalt határozati javaslatot támogatja.

13. napirendi pont:
Előterjesztés a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ balatonlellei erdei
iskola és óvodai programjának infrastrukturális fejlesztésének támogatásához a KEOP3.3.0/09-11 c. pályázat által
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 42.
számú előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a „Kőrösi Csoma
Sándor Kőbányai Kulturális Központ balatonlellei erdei iskola és óvodai programjának
infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról” szóló 42. számú előterjesztés 1. mellékletében
foglalt határozati javaslatot támogatja.

14. napirendi pont:
Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az óvodák zárva
tartásának elveiről
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
Szóbeli módosító javaslatot tesz:
Elnök: Az óvodák zárva tartásának elveiről szóló előterjesztés 1. mellékletében szereplő
határozati javaslathoz az alábbi módosító javaslatot teszi:
1. A határozati javaslat 2.4. pontjában a
„[bölcsődei hálózattal összehangoltan egy városközponti és egy újhegyi óvoda
kijelölésével]” szövegrész helyébe a
„bölcsődei hálózattal összehangoltan egy városközponti és megfelelő igény esetén egy
újhegyi óvoda, vagy egy újhegy közeli óvoda kijelölésével” szöveg lépjen, valamint
2

A 2.3. és a 3.3. pontok kerüljenek törlésre. (24/1. módosító javaslat)
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Elnök: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatról az előző döntésének figyelembevételével.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az „Óvodák zárva
tartásának elveiről” szóló 24. számú előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozati
javaslathoz tett 24/1. számú módosító javaslatot támogatja.
639/2011. (X. 13.) KOS határozat
az óvodák zárva tartásának elveiről
10 igen, egyhangú szavazattal
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő
óvodák zárva tartásának elvei a következők:
1.A nevelés nélküli munkanap
1.1. A nevelés nélküli munkanapokat az éves óvodai munkaterv tartalmazza.
1.2. Bármely szülő kérelme esetén gondoskodni kell arról, hogy a nevelés nélküli
munkanapon a gyermekre pedagógus felügyeljen. A felügyelet megoldható szülői
beleegyezéssel más intézményben, ha az nem jelent a gyermekre és a szülőre nézve
aránytalan terhet.
2. A téli zárás
2.1. A fenntartó a téli időszakra az óvodák takarékos működtetésének szem előtt
tartásával határozza meg a zárva tartást.
2.2. Az intézmények vezetői minden évben előzetes szülői nyilatkozat kitöltésével mérik
fel az óvoda igénybevételének szándékát.
2.3. A zárva tartás ideje alatt ─ amennyiben a szülői igények alapján indokolt ─ a
bölcsődei hálózattal összehangoltan egy városközponti és megfelelő igény esetén
egy újhegyi óvoda, vagy újhegy közeli óvoda kijelölésével (a kijelölt intézmények
ütemezés szerint kerülnek sorra) kell biztosítani a gyermekek óvodai ellátását.
3. A nyári zárás
3.1. A nyári zárás ideje alatt a tanév rendjéhez igazodva két turnusban tartanak nyitva
az óvodák.
3.2. Az intézmények vezetői minden évben előzetes szülői nyilatkozat kitöltésével mérik
fel az óvoda igénybevételének szándékát.
3.3. Az óvoda zárási idejére a társóvoda fogadja a szomszédos intézmény gyermekeit.
3.4. Nagymértékű, hosszabb időt igénybe vevő felújítás esetén a fenntartó elrendelheti
az intézmény egész nyárra vonatkozó zárva tartását.
3.5. A zárva tartás ideje alatt a 3.5. alpontban meghatározott esetben a gyermekek
elhelyezését a legközelebbi óvoda biztosítja. Amennyiben a szülői nyilatkozatok
alapján úgy tűnik, hogy a szomszédos óvodában a gyermekek nem férnek el, a
fenntartó által kijelölt óvoda fogadja a gyermekeket a felújítás teljes ideje alatt. Ha
nincs kijelölhető óvoda, a legközelebbi iskola is kijelölhető a gyermekek fogadására
a minimális tárgyi feltételek biztosításával.
3.6. A fogadó intézmény kijelölésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a közlekedésnél
a szülőre ne háruljon aránytalan teher.
3.7. A fogadó intézmény az étkezési térítési díj befizetésekor a nevelési-oktatási
intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a
térítési díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet alapján jár el. Az étkezéssel
kapcsolatos dokumentumok kezelésénél a Magyar Államkincstár útmutatása
szerint kell eljárni (a gyermek óvodai jogviszonya szerinti intézményében történik
a nyári étkezés nyilvántartása, melyet a fogadóóvoda vezetőjével történt egyeztetés
alapján rögzítenek).
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4. A téli és nyári zárva tartások meghatározása előtt be kell szerezni az óvodai
munkaközösség-vezetők véleményét.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
15. napirendi pont:
Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális,
Oktatási és Sport Bizottság részére az ÖMIP mérési rendszer átdolgozásának
határidejéről
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, döntsön az „ÖMIP mérési
rendszer átdolgozásának határidejéről” szóló 29. számú előterjesztés 1. mellékletében foglalt
határozati javaslatról.
640/2011. (X. 13.) KOS határozat
az ÖMIP mérési rendszer átdolgozásának határidejéről
10 igen, egyhangú szavazattal
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 461/2011. (VI. 2.) határozatában
megállapított feladatellátás határidejét 2012. február 28-ára módosítja.

16. napirendi pont:
Előterjesztés a Képviselő-testület részére Szomjas György: Kopaszkutya kettő című film
támogatásáról szóló előterjesztéshez
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 23.
számú előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3
tartózkodással a „Szomjas György: Kopaszkutya kettő című film támogatásáról” szóló 23.
számú előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozati javaslatot támogatja.

17. napirendi pont:
Tájékoztató a látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 20.
számú előterjesztésben foglalt tájékoztató elfogadásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntéshozatal nélkül tudomásul veszi a „Látványcsapatsportok támogatási rendszeréről” szóló 20. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót.
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18. napirendi pont:
Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola Üllői úti tagintézményének további hasznosításáról
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 45.
számú előterjesztésben foglalt tájékoztató elfogadásáról.
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tudomásul veszi a „Janikovszky Éva Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti tagintézményének további hasznosításáról”
szóló 45. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót.

19. napirendi pont:
Előterjesztés a Képviselő-testület részére közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről
és pénzügyi fedezet biztosításáról
Előterjesztő: Radványi Gábor
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság zárt
ülést rendel el.
ZÁRT ÜLÉS

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
ülését 1245 órakor bezárja.

K. m. f.

………………………………….
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

………………………………….
Révész Máriusz
bizottsági elnök

18

A jegyzőkönyv mellékletei



meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón)



jelenléti ív



ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

□

írásban benyújtott módosító javaslat

□

jegyző törvényességi észrevétele

□

interpelláció

□

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

□

felszólalási jegy
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